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O Mylos

In dit nummer:
Vasilopita
Muziek in Athene
Kompanía Sigá bij GroGri
Wijn- en spijsproeverij
Zevenmaal lever
Griekse muziek Quiz!
Colofon
De vereniging Groningen-Griekenland
organiseert en stimuleert activiteiten
die bijdragen aan de bekendheid van de
Griekse cultuur in Nederland.
Lidmaatschap
Wilt u meer weten of lid worden van
onze vereniging: bel, schrijf of stuur een
e-mail naar onderstaand adres.
Kijk ook op onze website:
www.groningen-griekenland.nl
O Mylos
O Mylos verschijnt twee keer per jaar
en is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan liefst via e-mail
(mylos@groningen-griekenland.nl)
of naar onderstaand adres.
Vereniging Groningen-Griekenland
Pellerij 16, 9951 KE Winsum
Telefoon: 0595 442748
E-mail: info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap €17,50 p.p. per jaar,
gezin €25,- per jaar.
Bankrekening: NL37 INGB 0007578255
t.n.v. Vereniging Groningen-Griekenland
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Cellina Brouwer, Jaap van
de Gevel, Duko Hamminga, Mariëtta
Ioannidou, Henny Klein, Paulien de
Roever, Ekke & Roelie Schuitema, Jannet
de Vries.
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Van de bestuurstafel

V

oor je ligt de nieuwste Mylos, in
een andere opmaak dan je van
ons gewend bent. ‘Veroorzaker’
is Duko Hamminga (van beroep
grafisch ontwerper) die de opmaak
van de Mylos heeft overgenomen van
Roelie. Hij heeft de Mylos in een nieuw,
eigentijds jasje gestoken, een jasje dat
gezien mag worden. We hopen dat Duko de Mylos
nog vele jaren kan opmaken. Dat kan alleen als hij
genoeg tekst krijgt aangeleverd.
Dus: heb je een leuk verhaal (met plaatje), schroom
niet om dat op de mail te zetten naar
mylos@groningen-griekenland.nl.

Na meer dan 20 jaar trouwe dienst voor
onze vereniging heeft onze secretaris
Roelie Schuitema te kennen gegeven te
willen stoppen met haar
werkzaamheden met ingang van het
seizoen 2018-2019.
Het bestuur zoekt om die reden een
nieuw algemeen bestuurslid.
Inlichtingen zijn te krijgen bij Bert Korendijk,
tel.050-5266099.
Of per mail: info@groningen-griekenland.nl.
Reacties graag vóór 1 september 2018.
Het bestuur

Algemene Ledenvergadering

O

p 7 oktober was het weer tijd voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. In deze
Mylos wordt geen verslag hiervan
opgenomen omdat dit reeds naar de leden, al dan
niet via e-mail, is verzonden. In de pauze hadden we
een luchtiger onderdeel, namelijk de gebruikelijke
‘ALV’ quiz. Dit keer met het thema Griekse muziek,
voorafgaand aan de presentatie van Jaap van der
Gevel over de Griekse muziekscene in Athene.
Voor wie er niet bij was, of er geen genoeg van kan
krijgen: de quiz staat op de achterpagina, een
uitgebreid artikel over de lezing van Jaap vind je
vanaf pagina 4.

Kopij:1-8 -18
De volgende Mylos verschijnt in september.
Heb je een leuk verhaal of iets speciaals
beleefd, stuur je tekst (liefst met een foto)
naar mylos@groningen-griekenland.nl.
De uiterste inleverdatum is 25 augustus 2018.

Uitbreiding Smulteam gezocht
Onlangs is Wim Strobel, lid van het Smulteam,
overleden. Daardoor is uitbreiding van het
team met een of twee mensen die, eventueel
af en toe, iets willen maken, welkom.
Xandra en Claire vinden het beiden leuk om
verschillende gerechten te maken, dus de
tafel blijft waarschijnlijk wel gevuld. Maar
wat extra handen is toch wel wenselijk, dus
mocht je zin hebben om ook hapjes te maken,
iedere keer of incidenteel, neem dan contact
op met Claire, telefoon 050 5019 723.
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Vasilopita
Tekst: Marietta Ioannidou

E

en oeroude traditie die nog
steeds levendig is in
Griekenland is het
aansnijden van de Vasilopita
op Oudejaarsavond.
Vasilopita is een rond, zoet
brood, waarop de cijfers
van het Nieuwe Jaar met
deeg zijn geschreven en
waarin een (gouden)
muntstuk zit. Om 12 uur op
Oudejaarsavond maakt de heer
des huizes met een mes drie keer
een kruis op de Vasilopita, en daarna
begint hij driehoekige puntjes te snijden: voor Jezus,
voor de Heilige Vasilios, voor het huis en voor ieder
van de familieleden. Als laatste is er nog het stuk
voor de armen. Diegene die het muntstuk vindt, zal
in het nieuwe jaar veel geluk hebben!
Waar komt deze traditie vandaan? Het is
waarschijnlijk een voortzetting van de Saturnalia,
het populairste religieuze feest in het Romeinse Rijk,
dat later overgenomen werd door de christenen. De
Saturnalia werd rond de zonnewende van 21
december gevierd ter ere van de god Saturnus, die
ooit koning zou zijn geweest en het gebruik van
munten had ingevoerd. Op zijn feest, dat een week
lang duurde, werd brood aan de armen gegeven met
daarin een munt.
In België en in Frankrijk hebben ze op 6 januari, het
feest van Driekoningen, het Koningsbrood of de
Koningstaart met een munt of een boon erin; wie
die in zijn stuk vindt is de koning van de dag, en mag
een kroon dragen.
Volgens de Orthodoxe christelijke traditie is de
Vasilopita verbonden met de Heilige Vasilios
(vandaar de naam vasilopita = pitabrood van
Vasilios), de bisschop van Caesarea in Cappadocië.
Hij leefde van 330 tot 379 en was zeer geliefd. De
legende gaat als volgt: een tiran in de buurt van
Caesarea ging naar de bisschop en eiste alle
kostbaarheden van de stad op; en toen de bisschop
weigerde, belegerde de tiran met zijn soldaten de
stad. Na weken werd de situatie erg nijpend en de
bisschop vroeg aan de bewoners al hun juwelen te
verzamelen om ze aan de tiran te geven zodat een

invasie en een bloedbad
voorkomen konden
worden. Gouden munten
en sieraden werden
verzameld, maar op het
moment dat die aan de
vijand overhandigd zouden
worden, sloeg dichtbij bliksem in
en verscheen de Heilige Merkurios
op zijn paard; en zijn soldaten
versloegen het totaal verraste leger van de tiran.
Die is snel vertrokken, en zo was de stad gered! De
bisschop echter stond voor een raadsel: hoe kon hij
de kostbaarheden terugbezorgen aan de echte
eigenaren? In zijn droom verscheen toen God en Hij
zei tegen Vasilios dat hij broodjes moest laten
bakken, daarin de munten en de sieraden
verstoppen en ze dan uitdelen aan het volk.
Zo gezegd, zo gedaan; en zodra iedereen zijn brood
kreeg, bleek, o wonder, dat zijn eigen inbreng, munt
en/of sieraad, erin zat!
De naamdag van Sint Vasilios wordt op 1 januari
gevierd, en iedereen in Griekenland heeft de nacht
daarvóór een Vasilopita met een munt erin (geen
gouden, gezien de crisis!) aangesneden, hopend op
zegen, vreugde en geluk in het nieuwe jaar!
Voor de eerste verenigingsavond van 2018 had Xandra twee
vasilopita’s gebakken! Op de foto helemaal bovenaan Ekke als
de gelukkige met het muntje.
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Muziek in Athene
Aansluitend op de muziek quiz in de pauze na de Algemene Ledenvergadering,
gaf Jaap van de Gevel een inspirerende lezing met mooie muziekfragmenten over de
Griekse scene in Athene en omstreken in relatie tot de crisis in Griekenland.
Tekst: Cellina Brouwer
Foto’s: Jaap van de Gevel

O

mdat – zeker voor buitenstaanders, die wij
nou eenmaal zijn – het thema toch een
moeilijk te doorgronden onderwerp is, heeft
Jaap het onderwerp iets breder getrokken: muziek in
Athene.
Jaap vertelt dat hij samen met mij, Cellina, de
afgelopen jaren diverse keren een ‘stedentripje
Athene’ heeft gemaakt. Het is natuurlijk een
prachtige stad, maar dat was niet het doel alleen.
Wij gingen met name om ons onder te dompelen in
de Griekse muziekscene. Daarover vertelt hij en laat
hij verschillende foto’s en filmpjes zien.

Omdat Roelie mij vroeg hierover een stukje te
schrijven en met name de muzikanten en plaatsen
te vermelden, is het een wat uitgebreider stuk
geworden.
Athene bruist van de muziek. Vooral in het centrum,
de Plaka en Monastiraki wemelt het van de
restaurants met live muziek, een bouzoukispeler en
gitarist die de vertrouwde Griekse klanken ten
gehore brengen, meestal op toeristische plekken en
vaak als middel om zoveel mogelijk toeristen naar
binnen te lokken: ‘Hello my friend, we have very
good typical Greek food’. Daar is niets mis mee, maar
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Dat komt voornamelijk doordat hij al heel veel jaren
samenspeelt met Stelios Vamvakaris, een van de
laatste oude Rebetika-coryfeeën die nog in leven
zijn. Stelios is de zoon van de – van het eiland Syros
afkomstige – Markos Vamvakaris, een van de
grootste componisten / muzikanten die de Rebetika
kent.

Tivoli

er is méér.
Gaandeweg raakten wij steeds meer bekend met de
‘echte’ muzikanten en de plaatsen waar zij te horen
zijn. Soms in het centrum, maar ook wel in een
buitenwijk, en vrijwel altijd met alleen Grieken in het
publiek. De aankondigingen zijn meestal kort van te
voren, en alleen op de site of Facebookpagina van de
muzikanten en van het restaurant zelf.
Om te beginnen speelt onze eigen Michalis Dimas in
Athene; meestal is hij op de vrijdag- en
zaterdagavonden te horen in ‘Tivoli’, in de wijk
Exargia, vaak samen met de zangeres Morfo Tsareli
en de gitarist Jianis Niarchos. Michalis is geboren in
Groningen, op zijn 18e jaar naar Athene verhuisd en
daar uitgegroeid tot een van de meest
gewaardeerde bouzoukispelers.

Janis Niarchos, Morfo Tsareli en Michalis Dimas in Tivoli

Stelios Vamvakaris met Michalis Dimas

Michalis heeft een stuk gecomponeerd dat hij
Groningse Grachten heeft genoemd. Hij heeft dit
ook wel eens gespeeld tijdens een optreden in
Groningen. Jaap laat onder andere hier iets van
horen.
Velen kennen inmiddels ook de zangeres Katerina
Tsiridou, die samen met haar man, de gitarist Nikos
Protopapas, en andere muzikanten, diverse keren in
Nederland en ook in Groningen is geweest. In diverse
samenstellingen overigens.
Een aantal van jullie weet wellicht nog dat zij vorig
jaar in juni hier was in het Poortershoes, samen met
Areti Ketime, een jonge vrouw die op haar 12e jaar
door Dalaras werd ontdekt en bij de opening van de
Olympische spelen in Athene in 2004 op haar
sandouri speelde en het nummer Mes tou Aigaiou
zong. Ze was toen 14 jaar.
We hebben hen vorig jaar gezamenlijk gezien in
‘I Orea Ellas’, een heel authentiek restaurant in de
Mitropoleosstraat, vlak bij Monastiraki. Het was
zondagmiddag en vanuit het restaurant heb je daar
een geweldig uitzicht op de Akropolis.
Samen met de geweldige muziek, doet dit je een
beetje vermoeden hoe het paradijs eruit zou
moeten zien. De zaak zat vol Grieken. Er was onder
andere een groep mensen die kennelijk wat te vieren
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Areti Ketime, Katerina Tsiridou e.a. in ‘I Orea Ellas’

hadden en met weinig respect voor de muziek
steeds harder lachten en schreeuwden, totdat Areti
om wat stilte vroeg omdat zij probeerde mooie
muziek voor hen te maken. Paarlen voor de zwijnen,
denk je dan… Ze moesten eens weten dat wij er,
vanuit Nederland, een ticket Athene en al wat
daarbij komt voor overhebben om dit te kunnen
horen.
Maar er is ook waardering, er wordt ook gedanst
door een vrouw die helemaal opgaat in de muziek.
Jaap laat hier ook iets van zien. Hoe dan ook, een
gouden plek.

Leuk om te weten is nog dat Areti komend jaar
meedoet aan het Grieks nationaal songfestival, en
dat ze goede kans maakt uitgekozen te worden voor
het Eurovisie songfestival. We zullen het zien.
We hebben Katerina en Nikos ook in andere
samenstellingen gezien, samen met Antonis Xintaris
in ‘Liosporos’, een groot restaurant in Pireus.
Samen met Agathonas en Manolis Dimitrianakos
waren we in ‘Peran, kafé Aman tis polis’. Dat is een
redelijk groot restaurant met een enorme verlichte
foto van de ‘Stad’, Konstantinopoli, zoals de Grieken
Istanboel nog steeds noemen. Jaap laat wat
fragmenten horen.
In het ‘Vakeio Theatro’, een openlucht amfitheater in
Piraeus, vond vorig jaar een concert plaats met
muziek uit Mikrasia (Klein-Azië) van Glykeria, samen
met Areti Ketime, Eleni Vitali en de Turkse Dilec Koc.
Geweldige muziek van vier topartiesten met op de
achtergrond geprojecteerde beelden van Smyrna, de

Katerina en Nikos met Antonis Xintaris in ‘Liosporos’
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brand, de volksverhuizing en de
grote Katastrofe.
‘En Moschato’ is een restaurant in
de gelijknamige wijk, waar ook
zeer regelmatig wat te doen is.
Veel restaurants hebben
overigens het systeem dat je
normale prijzen voor eten en
drankjes betaalt, maar per
persoon een toeslag van € 3,00
voor de muziek.
In de wijk Petralona zit ‘Volta’, een
vrij nieuw restaurantje waar op
zondagavond Sotiris Papatrajianis
speelt, onder andere samen met
Dimitris Kranidas. Beiden waren
erbij toen Katerina Tsiridou hier in
In ‘Peran, kafé Aman tis polis’, met de enorme foto van Konstantinopoli
Groningen optrad in het
Schimmelpenninckhuis een paar
jaar geleden. Toen wij daar
verkeren in de bevoorrechte positie dat zij als
aankwamen bleek overigens Dimitris verhinderd en
familie muziek kunnen maken en dat het hun eigen
werd zijn plaats ingenomen door Thodoris Xintaris,
taverna is. Geen ingewikkelde financiële
broer van Antonis en ook zo’n fantastische
constructies. In het begin van de avond werken
bouzoukispeler. Leuk om te zien dat zij elkaar
beide zoons mee in de bediening, en rond half elf
allemaal kennen, waarderen en zo nodig vervangen.
komen de instrumenten tevoorschijn, vergezeld van
Sotiris heeft zijn fenomenale nummer Romanza
een fles whisky, en dan wordt er muziek gemaakt
gezongen. Jaap laat er iets van zien.
tot een uur of twee.
Voor muzikanten die ingehuurd worden ligt het
anders. Soms gebeurt het dat een optreden niet
doorgaat. Een restauranteigenaar moet een betaald
muziekoptreden aanmelden en daar belasting over
betalen (het gaat geloof ik om € 50,00 per avond).
Velen doen dat niet, en zodra het gerucht gaat dat
er (belasting)controle komt, wordt de hele boel
afgeblazen. Vervelend voor de muzikanten, maar
ook met het gevolg dat er die avond nauwelijks
klanten komen.
Een verlies-verlies situatie lijkt ons zo.
Sotiris Papatrajianis en Thodoris Xintaris in ‘Volta’

Deze zomer zijn we een aantal dagen op Skopelos
geweest. Michalis Dimas speelde daar in de
zomermaanden bij diverse restaurants, en het is ook
de thuisbasis van de familie Xintaris.
Antonis en Thodoris Xintaris spelen in de
zomermaanden samen met hun vader Jorgos
Xintaris (ook een van de grote rebetikavertegenwoordigers, die in diverse oude films en
tv-opnames nog te zien is) bij de eigen familietaverna ‘Anatoli’. De taverna ligt boven in de stad, is
wit met blauw geschilderd en heeft een goddelijk
uitzicht over zee. Weer zo’n paradijselijk gevoel!! Zij

Taverna ‘Anatoli’
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Dat overkwam ook Michalis op
een van die avonden, en dat gaf
hem de mogelijkheid om die avond
samen met de familie Xintaris te
spelen in ‘Anatoli’. Iets wat ze al zo
lang van plan waren, maar wat er
nog niet van gekomen was.
Gewoon voor de lol, en wij waren
getuigen. Fantastisch, zoveel
kwaliteit op één plek!!
Veel muzikanten zijn in de
zomermaanden niet in Athene
maar gaan naar de eilanden, waar
ze in de restaurants kunnen
spelen. Athene loopt in de
zomermaanden leeg, veel
inwoners ontvluchten de hitte in
de stad en dus is er voor
muzikanten weinig werk daar.

Michalis met de familie Xintaris in ‘Anatoli’

In de wijk Psiri (vlak bij Monastiraki) zitten de
restaurants ‘Klimaratia’ en ‘Platia Theatrou’, daar is
ook regelmatig live muziek. ‘Platia Theatrou’ is een
klein restaurantje met soms maar 3 tafeltjes bezet.
Er wordt gespeeld en gezongen voor wie er wèl zijn.
Een van de laatste avonden in april dit jaar kwamen
we daar bij toeval Charoula Tsalpara tegen; ze zong
en speelde een compleet Smyrneika programma in
haar eentje op de piano, met een fantastische
vertolking van ‘Misirlou‘.

Charoula Tsalpara in ‘Platia Theatrou’

Jaap laat die horen en uit de reacties blijkt dat men
onder de indruk is. Dat waren wij ook toen.
Ze kwam nog een poosje bij ons aan tafel zitten en
vertelde dat muzikanten het niet makkelijk hebben.
Er zijn zoveel muzikanten in Athene, en werk vinden
en houden blijft lastig.
Er is crisis, mensen hebben niet veel te besteden, ze
gaan minder vaak uit en besteden dan minder; dat
heeft natuurlijk z’n weerslag op de muzikanten. De

meeste muzikanten verdienen niet veel, maar ja, als
het muziek maken je in het bloed zit, doe je dat en
probeer je je weg erin te vinden.
Soms moet je concessies doen ten aanzien van de
plekken waar je speelt en de muziek die mensen
willen horen. Je moet immers uiteindelijk wel de kost
verdienen, maar belangrijk is dat je er achter kunt
staan wat je doet. Dat je niet simpel je programma
afdraait, maar dat de muziek uit je hart komt.
En het blijft altijd een keuze hoeveel concessies je
doet.
De crisis in Athene is niet altijd te zien – de winkels
hebben een uitgebreid assortiment, de terrassen
zitten nog steeds vol. Overal wordt gegeten,
gedronken en muziek gemaakt.
Dat wil niet zeggen dat er geen crisis is. Zoals
iemand laatst heel treffend zei: er wonen miljoenen
mensen in Athene. De helft heeft geld, de andere
helft niet.
Het is goed om ons daar bewust van te zijn.
Wat bewonderenswaardig is, is dat veel mensen
ondanks alles wel kunnen genieten. Als er muziek
gemaakt wordt, gaan de zorgen even opzij, die zijn
er morgen wel weer. Nu is het even feest.
Deze avond hebben we even kunnen proeven van de
sfeer en de muziek die Athene te bieden heeft, en bij
een aantal ontstaat ter plekke de animo voor een
‘muzikale excursie’.
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Kompanía Sigá bij GroGri,
een impressie
Tekst: Henny Klein

27-1-’18: een volle zaal zat gezellig te kletsen, de
muzikanten stemden hun instrumenten... en toen begon
het feestje, we hadden er zin in en Sigá ook! We hadden 7
muzikanten voor ons met minstens zoveel verschillende
instrumenten. Ze hadden gekozen voor een Rebetikaprogramma en in steeds weer andere combinaties
speelden en zongen ze bekende en minder bekende,
droevige en vrolijke melodieën. Mooi uitgevoerd, perfect
op elkaar ingespeeld, en ook individueel sterk in hun solo’s.
Tussendoor kregen we kort uitleg van de inhoud van de
liedjes en naarmate de avond vorderde kwamen er de
nodige grappen en onderlinge plagerijen voorbij. De zaal
werd ook steeds losser, ik zag heel wat hoofden en voetjes
op de maat meebewegen, een enkeling neuriede of zong
zelfs zachtjes mee. Simpelweg genieten. Op een gegeven
moment was het programma rond, maar nee, hoera, ze
speelden toch weer verder. Tenslotte mocht de zaal nog
een verzoeknummer kiezen. S’Agapo! S’Agapo! werd
geroepen en toen gingen we los en zongen lekker mee
want al die ingehouden energie moest er echt nog even
uit!
Een geweldige avond, hartelijk dank aan Sigá! Voor wie ook
(of nog) wel zo’n feestje wil meemaken: Sigá speelt
regelmatig in het Griekse Restaurant Delfi in Assen. Hun
agenda vind je op www.facebook.com/pg/kompaniasiga/
events/?ref=page_internal.
Op YouTube vind je ook enkele filmpjes van Sigá, zoals
www.youtube.com/watch?v=8aqpB48xuNk, maar er
gaat natuurlijk niets boven Sigá live!

Snel even kijken: QR-codes
Agenda Sigá:

Filmpje van Sigá:
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Wijn- en spijsproeverij
Tekst: Ekke Schuitema

W

ijnproeverijen verlopen veelal volgens
een vast stramien. Beginnen met wit,
gevolgd door een rosé. Daarna rood en
eindigend met een zoete muskaat. Zeg maar van
licht naar zwaar.
Een wijnproeverij verzorgd door Ilias Kotsiris is altijd
een van de hoogtepunten van het seizoen. Hij
maakt er dan ook werk van! Bij hem gaat het er niet
om alleen maar een aantal wijnen te proeven.
Nee, hij zorgt ook nog voor een heel scala aan
Griekse lekkernijen die goed combineren met
de wijnen. Je kunt daarom beter spreken van
een wijn- en spijsproeverij. Bij elke te
proeven wijn is er een speciaal
gerecht(je), en vaak wel meer dan één.
Op zaterdagavond 18 november 2017
was het zover. Zo’n 26 mensen,
leden en niet-leden, hadden zich
verzameld in het Kijk in t Jathuis
voor de proeverij. Ilias en zijn
vrouw Cécile hadden een
bestelbus uitgeladen met
wijnen en spijzen.
Ilias liet tien wijnen (4 wit, 1
rosé, 4 rood, 1 dessertwijn)
proeven. Hij kiest altijd voor
de kleinschalige,
ambachtelijk werkende
wijnboeren, die hij ook zelf
bezoekt. Zo kan hij interessante
dingen vertellen over de producent en
de wijze waarop de wijn wordt gemaakt. Daarbij is
Ilias in staat om je zo te verlekkeren dat alles je
dubbel zo lekker smaakt. Het mag duidelijk zijn dat
je na tien wijnen met allerlei gerechten
(voorgerechten, hoofdgerechten én toetje) daarbij,
aan het eind van de avond volledig uitgeteld bent.
Maar wat hebben we weer een geweldige avond
gehad!
(Noot van de redactie: de foto’s die Jannet heeft
gemaakt die avond, zijn helaas verloren gegaan.)

(Advertentie)
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Witte wijn
Naam

Druif

Gebied

Jaar

Alcohol

1

Moschofilero Anosis

Moschofilero 100%

Mantinia

2

Kyklos Tzivani

Sauvignon Blanc

Athiri

2016

12%

3

Robola Sokos

Robola 100%

Kefalonia

2016

12%

4

Little Ark

Assyrtiko 50% / Malagouzia 50%

Nemea

2016

12,5%

Rosé wijn
Naam

5

Little Ark

Druif

Moschofilero 100%

Gebied

12%

Jaar

Nemea

11

2016

Alcohol

12%

Dit is een bijzondere want de enige rosé van een witte druif !
Groeit hoog in de bergen en moet lang rijpen tot eind oktober. De vliesje zijn dan wat rose geworden.

Rode wijn
Naam

Druif

Gebied

Jaar

Alcohol

6

Negre Ponte Lykos

Agiorjitiko, muscat en Merlot

Evia

2013

13%

7

Kerastis

Agiorjitiko 100%

Evia

2015

13,5%

8

Little Ark

Agiorjitiko 50% / Xinomavro 50%

Nemea

2015

14%

9

Grysambelo Lantides

Cabernet Sauvignon 100%

Nemea

2015

13,5%

Dessertwijn
Naam

10

Muscat Patras Sokos

Druif

Gebied

Jaar

Patras 100%

2016

Alcohol

15%

Bijzonderheid: wordt 2 weken in de schaduw gehangen waardoor er zich meer suikers in ontwikkelen.

korting Lychnari (snel!)
Het blad Lychnari behoeft voor de meesten
van ons waarschijnlijk geen introductie. Vier
keer per jaar uitgebreide achtergrondverhalen
en reportages over Griekenland.
Tijdelijk kun je (nog net) heel voordelig
abonnee worden. Meld je nu aan als abonnee
en krijg Lychnari een jaar lang gratis.
Voorwaarde is dat je minimaal een jaar geen
abonnee bent geweest en dat je minimaal
twee jaar abonnee blijft. Ga naar
lychnari.nl/index.php/abonnementen of
facebook.com/LychnariMagazine
om je aan te melden.
(Let op: nog geldig t/m 31 maart!)

(Advertentie)

T e k o o p
Huis met landgoed en
olijfboomgaarden (8350m2).
Gebouwd in traditionele Griekse stijl
op het betoverende eiland Skopelos.
Contact: huisjeskopelos@gmail.com
Efi Gkoumassi +31 634 931 266
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Zevenmaal Lever:
τα καλοφακάκια

Paulien de Roever en Xandra Bardet beproefden niet-alledaagse gerechten

V

an orgaanvlees is in onze ogen de lever het
meest eetbare en smakelijke deel. (Niertjes
en tong gaan ook nog, hoewel deze bij de
jongere generatie wel niet meer bekend zullen zijn;
je moet er moeite voor doen om ze te krijgen en ze
eerst bestellen.) Soms staan gebakken lever of
kippenlevertjes in een restaurant in Griekenland wel
op het menu. Maar ook andere ingewanden gaan in
de paassoep, of worden gevuld, of geroosterd tot
splinántero, gebraden als gardoúbes, of gekookt tot
pithí (zure zult). Wij laten hart (goeie spier
trouwens), darmen, milt en longen over aan de
‘hondenbroodfabriek’; en wat te denken van pens,
hersens, zwezerik en de αµελέτητα van het
mannelijke dier? Bij de gedachte alleen al gaat er een
rilling over onze rug.

1

Lever dus. Vele recepten geven gewoon gebakken
lever, besprenkeld met oregano en citroensap of
opgediend met een meer sophisticated saus. Het
Byzantijns aandoende gerecht tzoulamas (fyllodeeg
met vulling van rijst, lever, suiker, amandelen,
rozijnen, kaneel) hadden we al bereid bij het thema
rijst in augustus 2015, dus dat viel nu af. Wat we wel
hebben uitgeprobeerd, is het onderstaande - in de
koekepan, de oven, en de stoofpot. Het beest waar
de lever van afkomstig was, hebben we gevarieerd,
maar bij de marktslager was alleen runderlever te
krijgen (je kan wel andere bestellen, maar dat moet
je tijdig doen). De Groene Weg heeft wel lams- en
(veel prijziger) kalfslever. Varkenslever heeft zelfs
de JUMBO wel eens.

Sarmádes of sarmas, pakket(jes) met orgaanvlees

Het schijnt dat sarmas een Turks woord is voor
‘opgerold’, en zo heten allerlei gerechten van
koolbladeren gevuld met gehakt en rijst en
overgoten met een ei-citroen- of andere saus.
Maar hier gaat het om in ‘net’ (buikvlies)
gewikkelde lamsorganen.
Maak de ingewanden (in ons geval beperkt tot de
lever) van een lam schoon en blancheer ze. Een
klein bosje gesnipperde lente-uitjes in ruim

olijfolie bakken, voeg daaraan toe de lever in
blokjes en enige eetlepels verse munt en dille,
voeg een klein kopje bijna gare rijst toe met wat
water, en laat alles enige minuten pruttelen. Laat
afkoelen, voeg dan de dooier van een ei toe; sla het
wit met een snufje zout stijf en schep dat er
doorheen.
Als je beschikt over een ‘net’ (buikvlies) van een
lam, snij je dit eventueel in stukken en maak je er
een of meer pakketjes van met deze vulling. Zo’n
net is moeilijk te krijgen, maar de halal-slager in de
Steenstilstraat kan er wel een leveren als je het
maar ruim tevoren bestelt. In ons geval was ik er
te laat mee en dus nam ik mijn toevlucht tot
koolbladeren (die we niet opaten; papier of folie
had ook gekund). Het vet uit het net zou het
geheel wel smeuïger hebben gemaakt. De
pakketjes bestrijken met olie; dan gaan ze voor
een uurtje de oven in. Voor een gouden korst kun
je ze tegen het eind ervan nog met eidooier
bestrijken. Dien heet op.

Ο Μύλος maart 2018

2

Gebakken kalfslever met wijn-sinaasappelsaus

Snij fijne sliertjes van een onbespoten
sinaasappelschil en blancheer ze een minuut in
kokend water, giet ze af en hou apart. Pers dan
twee sinaasappels uit. Vermeng 2 el bloem en 1 tl
paprikapoeder en doe het in een plastic zakje, 8
dunne plakjes kalfslever (of lams-) erin en
schudden zodat de leverplakjes hiermee bedekt
worden. Verhit 3 el olijfolie en bak 4-5 min de
plakjes lever op matig vuur, af en toe keren tot ze
licht kleuren en van binnen nog enigszins rosé zijn.
Leg de plakjes op voorverwarmde borden. Schenk

3

1¾ dl droge rode wijn in de pan en goed roeren
zodat alle aanzetsels loskomen en kook 1 min. Doe
er het sinaasappelsap bij, 2 el fijngesneden
peterselie, oregano,
zout en peper en laat
de saus wat inkoken.
Schep ze dan over de
lever en strooi er de
sinaasappelsliertjes
over en nog wat
peterselie.

Gebakken kalfslever met ‘marinata’-saus
(rozemarijnsaus)

Doe peper en zout door bloem, en wentel plakjes
lever erdoor. Bak die in olie en zet opzij. Strooi wat
bloem in de olie, en roer terwijl het even bakt. Roer
er water of verdunde tomatensap (of -puree) door,
enkele lepels wijnazijn, een of twee tenen
fijngemaakte knoflook, een laurierblad,
fijngewreven blaadjes rozemarijn, snuf suiker,
peper, zout; en kook 5-6 minuten. Warm of koud
serveren met peterselie erop.ze licht kleuren en
van binnen nog enigszins rosé zijn. Leg de plakjes
op voorverwarmde borden. Schenk 1¾ dl droge

rode wijn in de
pan en goed
roeren zodat
alle aanzetsels
loskomen en
kook 1 min.
Doe er het sinaasappelsap bij, 2 el
fijngesneden peterselie, oregano, zout en peper en
laat de saus wat inkoken. Schep ze dan over de
lever en strooi er de sinaasappelsliertjes over en
nog wat peterselie.

(Advertentie)

Grieks Eetcafé Fortuna Kleine Kruisstraat 17

9712 TV Groningen tel: 050-3141949

www.griekseetcafefortuna.nl
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Kippenlevertjes in madeira-saus

Was en droog 500 gr kippenlevertjes en sauteer
ze in 1 el olijfolie met 1 el water. Haal ze uit de pan.
Doe 2 el bloem al roerend in de olie en voeg
geleidelijk 1 dl kippenbouillon toe (mag van een
blokje). Voeg een fijngesneden ui toe, een teen
knoflook uit de knijper en laat het enige tijd
sudderen. Doe er 1 dl madeira bij en de
kippenlevers, zout en peper naar smaak, en
fijngesneden verse peterselie, warm het geheel
goed door en dien op, gegarneerd met peterselie.

5

Pakjes lever met kaas, ‘herdersgerecht’
uit het groene Thessalië.

Neem 4 vellen bakpapier en 4 vellen
aluminiumfolie. Verdeel 250 gr (runder)lever in
stukjes over de uitgespreide vellen bakpapier,
zout, peper, snuf tijm of oregano, 8 ongepelde
knoflookteentjes, 75 gr feta in blokjes en 4 el
pittige geraspte kaas, Giet over elke berg een lepel
olijfolie en een paar druppels balsamicoazijn (of
citroen). Vouw er gesloten pakketjes van en wikkel
die weer stevig in aluminiumfolie. 45 min in

voorverwarmde oven (180˚C) tot alles gaar is.
Serveer met brood voor het geurige sausje en de
zacht gestoofde knoflook “en geef er een glas
licht gekoelde Samoswijn bij” (hebben we niet
gedaan, die leek ons meer iets voor bij een toetje).
Het inpakken in bakpapier of deeg is een
vertrouwde manier van bereiden bij herders in de
bergen op een houtvuur (vgl. kleftikó).
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6 Aubergine met lever uit Kasos (Dodekanesos)

Olijfolie en tomatensaus (of -blokjes) in een
ovenschaal doen en goed mengen. Doe daarin een
aubergine (in plakken), een bos lenteuitjes
(gesnipperd), enige takjes munt, flink peper, zout,
peterselie, wat lepels wijnazijn en een of twee

7

verse tomaten. Gelijke delen lams- en(/of)
varkenslever, in stukjes, toevoegen. De schaal
goed afdichten; en een uurtje in de oven (180
graden) tot de aubergine gaar is.

Macedonische leverstoofpot

Doe gelijke delen groene paprika (in reepjes) en
rijpe tomaten in een pan met olijfolie, peper, zout
en flink wat peterselie, en stoof tot het zacht is
(met eventueel wat water); dan lever in blokjes
toevoegen, en nog een uurtje stoven. Deze hadden
we eerst achterwege willen laten omdat tomaat
vaak zo’n overheersende smaak heeft, maar
Xandra had tóch nog restjes lever en groenten...
De smaken: de favoriet waren de pakketjes lever
(nr 5), die smaakten het meest uitgesproken. Het
scheelt dat runderlever iets steviger is van
structuur en ‘leveriger’ van smaak, lekker voor de
liefhebber. De kaas was goede smaakmaker en de
teentjes knoflook heerlijk op brood, ze zijn
eigenlijk een beetje zoet en licht van smaak, heel
anders dan rauwe knoflook. Van de
kippenlevertjes in madeira-saus (nr 4) schepten
we ook graag op, ze smolten op de tong.
Madeirawijn is niet Grieks, maar Mavrodaphnewijn
zal wel vergelijkbaar zijn. Meestal eet ik die
levertjes gewoon gebakken met wat ui, maar
ik ga vaker deze saus erbij maken. Van de
sauzen bij de gebakken lever (nrs 2 en 3)
was de wijnsinaasappelsaus heel krachtig
van smaak en daarom wellicht het best bij
runderlever, maar die zal bij een
varkenshaasje of zo ook niet misstaan. De
kalfslever was neutraler van smaak en
daarom paste de rozemarijnsaus daar
beter bij. Bij de Macedonische schotel (nr
7) proef je gewoon een lekkere
stoofschotel waarbij de lamslever op de

achtergrond raakt; we stellen ons voor dat dit
gerecht ook smaakt met kipfiletblokjes,
champignons of een andere vleesvervanger. Dat
geldt ook voor de Aubergine-ovenschotel (nr 6),
waarin de stevige lever contrasteerde met de
zachte groente. Enig verschil tussen de stukjes
lams- en varkenslever proefden we niet. En dan
hadden we nog de sarmades (nr 1). Zonder net
leken ze wat op de ‘gewone’ koolrolletjes, maar
dan met een zekere leversmaak. Ze waren wat
droog bij gebrek aan dat net. Een citroensaus zou
er wonderwel bij gepast hebben. Volgende keer
maar een net bestellen...
Zoals gewoonlijk zat Reinder ook in de
‘beoordelings-commissie’. En alle drie vonden we
dat we weer van een aangename en boeiende
maaltijd hadden genoten. Voor het eerst hadden
we het gevoel ons niet overeten te hebben. Lever
is kennelijk niet zo machtig, en dat luchtige Turkse
brood (lekker voor de sauzen) ook niet.
Hopelijk inspireert dit onze lezers om weer eens
lever te eten. Spotgoedkoop overigens!
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Griekse muziek Quiz!
1

Welke zangeres had in
de 60-jaren een hit met
Weisse Rosen aus
Athen?
A Glykeria
B Nana Mouskouri
C Vicky Moscholiou

2

Hoe heet dit kleine
instrument?

A Baglamas
B Outi
C Tzouras

5

Deze Griekse opera
zangeres is:

A Agnes Baltsa
B Melina Merkouri
C Maria Callas

6

Hoe heet dit
snaarinstrument?

A Sandouri
B Kanonaki
C Lier

3

Welke dans is een
Griekse dans?

A Tango
B ChaCha
C Chasapiserviko

7

Deze danser is te zien
in de film

A Zorbas dans
B Nooit op zondag
C Mamma mia

4

Wie is deze componist/
dirigent/zanger?

A Chatzidakis
B Theodorakis
C Markopoulos

8

Hoe heet deze
zangeres?
A Maria Farantouri
B Charis Alexiou
C Eleftheria

Arvanitaki

9

10

11

12

Wie is deze man die al
jaren de sterren van de
hemel zingt?

Op welk eiland wordt
de lyra veel bespeeld?

Hoe wordt rebetika ook
wel genoemd?

In welke plaats staat
dit muziekinstrumentenmuseum?

A Dalaras
B Papazoglou
C Zabetas

A Corfu
B Ithaka
C Kreta

A Eilander muziek
B Griekse blues
C Volksmuziek

( Antwoorden: A21 B11 C01 A9 A8 A7 A6 C5 B4 A3 C2 B1 (

A Athene
B Thessaloniki
C Heraklion

